
 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง ค าชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่432) พ.ศ. 2565 
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เรื่อง การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๓2) พ.ศ. 256๕ ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 
โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๕๑) พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง การแสดงฉลาก
อาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ข้อ ๒ ก าหนดนิยาม 
“อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม” หมายความว่า 
(๑) พืช สัตว์ จุลินทรีย์ ที่มีการตัดต่อ ตัดแต่ง ดัดแปร หรือเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมหรือผสมผสาน

สารพันธุกรรมใหม่จากวิธีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และใช้บริโภคเป็นอาหาร เช่น ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม
ฝักอ่อน เมล็ดข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม เมล็ดถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม ถั่วดัดแปรพันธุกรรมฝักสด 
ปลาแซลมอนดัดแปรพันธุกรรมทั้งตัว (รวมทั้งอวัยวะภายในและไข่) ยีสต์ดัดแปรพันธุกรรมที่มีชีวิต 

(๒) ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้ (๑) เป็นส่วนประกอบของอาหาร หรือผลิตจาก (๑) เช่น ข้าวโพดดัดแปร
พันธุกรรมบรรจุกระป๋อง เนื้อปลาแซลมอนดัดแปรพันธุกรรมรมควัน สารสกัดจากยีสต์ดัดแปรพันธุกรรม 

(๓) ผลิตผลจาก (๑) ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร หรือที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร หรือที่ใช้
เป็นสารอาหาร เช่น แป้งข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม สติวิออลไกลโคไซด์จากจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม เอนไซม์
ที่เตรียมจากจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม หรือ ดีเอชเอจากน้ ามันปลาดัดแปรพันธุกรรม 

“ผู้ผลิตรายย่อย” หมายความว่า ผู้ผลิตขนาดเล็กที่จ าหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง  และผู้ผลิต
สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคได้โดยตรงด้วย 

ข้อ ๓  อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๔๓๑) พ.ศ. 256๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่ได้จาก
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 

ข้อ ๔ ให้อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม เป็นอาหารที่ต้องมีฉลาก โดยผู้ผลิตอาหาร 
ผู้น าเข้าวัตถุดิบ และผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่อยู่ในภาชนะบรรจุเพ่ือจ าหน่ายต้องขอรับเลขสารบบอาหาร 
ตามกลุ่มของอาหาร ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 อาหารควบคุมเฉพาะ 
กลุ่มท่ี 2 อาหารก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
กลุ่มท่ี 3 อาหารที่ต้องมีฉลาก 

ทั้งนี้อาหารซึ่งไม่ได้ผ่านการดัดแปรพันธุกรรมที่เดิมจัดเป็นอาหารกลุ่ม 4 อาหารทั่วไป ที่ไม่ต้อง
ขอรับเลขสารบบอาหาร แต่เมื่อผ่านการดัดแปรพันธุกรรมแล้วจะจัดเป็นอาหารกลุ่มที่ 3 เช่น ถั่วเหลืองทั้งเมล็ด
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ซึ่งเดิมจัดเป็นอาหารทั่วไปกลุ่มที่ 4 แต่หากเป็นถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรมจะจัดเป็นอาหารกลุ่ม 3 และหากเป็น
น้ านมถัว่เหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจะจัดเป็นอาหารกลุ่ม 2 ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ต้องขอรับเลขสารบบอาหาร 

ข้อ ๕ การแสดงฉลากของอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารนั้น ๆ  เช่น ประกาศกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร 
เป็นต้น 

(๒) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ  
โดยมีรายละเอียดข้อก าหนดค าอธิบายไว้ในประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ค าชี้แจงของ
ประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าวในเว็บไซต์กองอาหาร ทั้งนี้ต้องแสดงข้อความเพ่ิมเติมส าหรับอาหารที่ได้จาก
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ด้วยแล้วแต่กรณี ดังนี้ 

(๒.๑) พืชดัดแปรพันธุกรรม ที่เป็นส่วนประกอบตั้งแต่ร้อยละ ๕ ของแต่ละส่วนประกอบใน
อาหาร และตรวจพบสารพันธุกรรมหรือโปรตีนที่เป็นผลจากการดัดแปรพันธุกรรม 

(ก) ให้แสดงข้อความว่า “ดัดแปรพันธุกรรม” ประกอบชื่ออาหารที่มีส่วนประกอบ
ส าคัญเพียงชนิดเดียว  

(ข) ให้แสดงข้อความว่า “ดัดแปรพันธุกรรม” ในส่วนประกอบที่ได้จากพืชดัดแปร
พันธุกรรมตาม (๒.๑) วรรคหนึ่ง โดยแสดงไว้ท้ายหรือใต้ชื่อส่วนประกอบนั้น ๆ ตามแต่กรณี  

(ค) ให้แสดงข้อความว่า “[ ชื่ออาหาร/ผลิตภัณฑ์ ] ผลิตจาก... [ ชนิดของพืช ] ดัดแปร
พันธุกรรม” ส าหรับผลิตผลที่ได้จากพืชดัดแปรพันธุกรรม  

(๒.๒) สัตว์ดัดแปรพันธุกรรม ที่เป็นส่วนประกอบตั้งแต่ร้อยละ ๕ ของแต่ละส่วนประกอบ    
ในอาหาร และตรวจพบสารพันธุกรรมหรือโปรตีนที่เป็นผลจากการดัดแปรพันธุกรรม 

(ก) ให้แสดงข้อความว่า “ดัดแปรพันธุกรรม” ประกอบชื่ออาหารที่มีส่วนประกอบ
ส าคัญเพียงชนิดเดียว  

(ข) ให้แสดงข้อความว่า “ดัดแปรพันธุกรรม” ในส่วนประกอบที่ได้จากสัตว์ดัดแปร
พันธุกรรมตาม (๓.๒) วรรคหนึ่ง โดยแสดงไว้ท้ายหรือใต้ชื่อส่วนประกอบนั้น ๆ ตามแต่กรณี  

(ค) ให้แสดงข้อความว่า “[ ชื่ออาหาร/ผลิตภัณฑ์ ] ผลิตจาก... [ ชนิดของสัตว์ ]      
ดัดแปรพันธุกรรม” ส าหรับผลิตผลที่ได้จากสัตว์ดัดแปรพันธุกรรม  

กรณีที่ผู้ผลิตมีความประสงค์ใช้ หรือผู้น าเข้ามีความประสงค์จ าหน่ายอาหารที่มีส่วนประกอบ
จากพืชดัดแปรพันธุกรรมตาม (๒.๑) และสัตว์ดัดแปรพันธุกรรมตาม (๒.๒) เป็นส่วนประกอบของอาหาร เช่น 
ใช้ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมเป็นส่วนประกอบของเครื่องดื่มธัญพืชปริมาณร้อยละ ๒  หรือใช้ถั่วเหลืองดัดแปร
พันธุกรรมเป็นส่วนประกอบของเครื่องดื่มธัญพืชปริมาณร้อยละ 1 ก็ต้องแสดงฉลากตามข้อก าหนดของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 432) พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ เรื่อง การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ด้วย 

(๒.๓) จุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม 
(ก) ให้แสดงข้อความว่า “ดัดแปรพันธุกรรม” ประกอบชื่ออาหารที่มีส่วนประกอบ

ส าคัญเพียงชนิดเดียว  
(ข) ให้แสดงข้อความว่า “ดัดแปรพันธุกรรม” ในส่วนประกอบที่ได้จากจุลินทรีย์ดัดแปร

พันธุกรรมทั้งหมดที่ใช้ในอาหาร โดยแสดงไว้ท้ายหรือใต้ชื่อส่วนประกอบนั้น ๆ ตามแต่กรณี  



 
 

- 3 - 
 

(ค) ให้แสดงข้อความว่า “[ ชื่ออาหาร/ผลิตภัณฑ์ ] ผลิตจาก... [ ชื่อจุลินทรีย์ ] ดัดแปร
พันธุกรรม” ส าหรับผลิตผลที่ได้จากจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม  

การแสดงข้อความตาม (๒.๑) พืชดัดแปรพันธุกรรม (๒.๒) สัตว์ดัดแปรพันธุกรรม และ (๒.๓)
จุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม ต้องแสดงด้วยตัวอักษรหนา และอ่านได้ชัดเจน สีของตัวอักษรตัดกับสีพ้ืนของฉลาก 
และมีขนาดสัมพันธ์กับขนาดของพ้ืนที่ฉลาก  

ทั้งนี้อาจแสดงสัญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยม พ้ืนสีเหลืองตัวอักษร สีด า โดยมี
ข้อความว่า “GMO” หรือข้อความเพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเพ่ิมเติมผ่านโปรแกรม
แอปพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ด้วยก็ได้ 

ทั้งนี้มีรายละเอียดตัวอย่างการแสดงฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมตามบัญชี
แนบท้ายประกาศนี ้  

ข้อ ๖ การแสดงข้อความ ข้อห้าม ข้อควรระวังในการบริโภค หรือข้อความอ่ืนใดท านองเดียวกัน 
ตามข้อเสนอจากผลการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร ซึ่งก าหนดเพ่ิมเติมเป็นรายกรณี      
ตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏไว้ในรายงานการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร 

ข้อ ๗ ห้ามใช้ข้อความว่า “ปลอดอาหารดัดแปรพันธุกรรม” หรือ “ไม่ใช่อาหารดัดแปร
พันธุกรรม” หรือ“ไม่มีส่วนประกอบของอาหารดัดแปรพันธุกรรม” หรือ “มีการคัดหรือแยกส่วนประกอบที่มี
การดัดแปรพันธุกรรมออก” หรือข้อความหรือสัญลักษณ์อ่ืนในท านองเดียวกัน ในฉลากอาหารทุกชนิดเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหารทุกชนิด  

ข้อ ๘ ให้ฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่ได้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าอาหาร   
ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม อยู่แล้วก่อนวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังคงจ าหน่ายได้ต่อไป ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกินวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  

ข้อ ๙ ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับ 
(๑) ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าที่มีหลักฐานระบบตรวจสอบย้อนกลับหรือระบบตามสอบย้อนกลับสินค้า 

(Traceability system) แสดงว่าไม่มีการใช้วัตถุดิบที่เป็นอาหารดัดแปรพันธุกรรมในกระบวนการผลิต เช่น  
• รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Analytical Report) จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ

ยอมรับ หรือห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐ ที่ระบุว่าตรวจไม่พบสารพันธุกรรมที่เป็นผลจากการดัดแปร
พันธุกรรมและไม่หลงเหลือโปรตีนที่เป็นผลจากการดัดแปรพันธุกรรม 

• หนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA for a specific Silo/batch) ที่ออกโดย
หน่วยงานภาครัฐ ที่ระบุว่าตรวจไม่พบสารพันธุกรรมที่เป็นผลจากการดัดแปรพันธุกรรมและไม่หลงเหลือโปรตีน
ที่เป็นผลจากการดัดแปรพันธุกรรม   

• หนังสือรับรอง IP (Identify Preservation) หรือหนังสือรับรองในท านองเดียวกัน กรณีที่
เป็น Non GMO ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 

• หลักฐานหรือหนังสือรับรองเกษตรอินทรีย์ ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนที่
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ หรือหน่วยตรวจสอบรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน
ตามเกณฑ์ของ IFOAM (The International Federation of Organic Agriculture Movements) 

(๒) ผู้ผลิตรายย่อยที่จ าหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง เช่น ผู้ผลิตน้ าเต้าหู้ตักขายให้กับผู้บริโภค 
ผู้ผลิตป๊อปคอร์นที่ผลิตและขายแก่ผู้บริโภคโดยตรงในลักษณะเป็นซุ้มอาหารในศูนย์การค้าและไม่มีสาขาอย่าง
กว้างขวางถือเป็นรายย่อย 

 












